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 .1استاد گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه تهران
 .2کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه تهران
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تحقیق حاضر با هدف بررسی تفاوت وضعیت موجود و مطلوب کاربست مولفه های سازمان
یادگیرنده در دانشکده های پردیس فنی و علوم انسانی دانشگاه تهران انجام گرفته است .بهه
این منظور تعداد  022نفر از اعضای هیأت علمی با اسهتفاده از رو نمونهه گیهری ه قهه ای
متناسب با حجم ،انتخهاب دهدند و پرسشهنامه محقهق سهایته بهین نهها بهه اجهرا در مهد.
پرسشنامه حاضر دارای  84گویه و هفت مولفه؛ چشم انداز مشترک ،ره ری ،ادهتراک دانه ،
یادگیری تیمی ،تفکر سیستمی ،مدلهای ذهنی و قابلیت های فردی بود که هریک از این مولفه
ها ،برم نای وضعیت موجود و مطلوب و بر اساس هیف پنج درجه ای لیکرت ،نمهره گهراری
می ددند .روایی پرسشنامه با استفاده از نظر ی رگان و پایایی ن توسه لفهای کرون ها
مورد تایید قرار گرفت .اهالعات بهدست مده با استفاده از زمونهای مهاری تهی مسهتق و
تی وابسته ،مورد زمون قرار گرفته و یافته های مربوط به تفاوت بهین وضهعیت موجهود و
مطلوب سازمان یادگیرنده ،حاکی از ن است که تنها در دانشکده ههای علهوم پایهه مهندسهی
ومهندسی نقشه کشی ،این تفاوت معنادار ن وده و تفاوتی بهین وضهعیت موجهود و مطلهوب
کاربست مؤلفه های سازمان یادگیرنده ،وجود ندادته است .در عوض بین وضعیت موجود و
مطلوب مولفه های سازمان یادگیرنده در دیگر دانشکده های پهردیس فنهی و علهوم انسهانی
دانشگاه تهران ،تفاوت معنادار وجود دادته و این دانشکده ها تا تحقهق سهازمان یادگیرنهده،
فاصله معنادار دادته اند .عالوه بر این بین پردیس فنی و پردیس علوم انسانی نیز تنهها در
مولفه های چش م انداز مشترک و قابلیت های فردی ،تفاوت معنادار وجهود دادهته و در بقیهه
مولفه ها ،تفاوت معناداری مشاهده نشده است.
رل

تاژ هو :سازمان یادگیرنده ،ره ری ،چشم اندازمشترک ،مدل های ذهنهی ،قابلیهت ههای

فردی ،ادتراک دان .
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بررسی تفاوت

تعات م ج

ا دت

بررسی تفاوت وضعیت موجود و مطلوب کاربست مؤلفههای سازمان یادگیرنده در دانشکدههای پردیس فنی و علوم انسانی دانشگاه تهران

جق ج

تمامی قابليتهای خود را شکوفا نخواهند ساخت.

زمانی نه چندان دور ،سازمانها در محيطی پایددار و

امروزه نياز سازمانها به یادگيری و تغيير ،فزونی یافتده

با ثبات به سر میبردند و پيشبينی وقایع آیندده ترریبدا

است .اگر ی

سازمان آهسته تر از محيط پيرامون خویش

برایشان ممکن بود ،به طوری که مدیران میتوانستند در

مي به یادگيری داشته باشد ،محکوم بده فناسدت .از ایدن

شرایط مطمئن سازمان را مدیریت و برنامهریزی کنندد.

رو ،تمامی سازمانهای موجود بایستی یادگيرنده

باشند].[7

اما به تدریج تغييرات مربوط به علم و فناوری ،اقتصاد،

پرداختن به یادگيری از دیدگاه سازمانی در دانشگاه هدا و

فرهنگ و سياست بسرعت سازمانها را تحت تأثير قدرار

موسسات آموزش عالی اهميتی روز افزون یافته است .در

داد] .[1رهبران سازمانی دریافتندکه باید بده «یدادگيری»

این زمينه محرردانی ملد  :اوبدانيون  ،دید

و سدنگه از

به عنوان پدیدهای ارزشمند بنگرند و برای موفريدت در

کسانی بودند که با فراهم کردن مبنای نظری و تجربدی از

ایجاد آیندهای بهتر ،سازمانی را پرورش دهندد کده بده

شک گيری دانشگاهها بده عندوان سدازمان یداد گيرندده

طور مستمر و اثربخش در پی فراگيدری باشدد و بدرای

حمایت کردند ] .[8دانشگاه هدا بده عندوان سدازمانهای

حفظ برای خود با دگرگونيها هماهنگ شده و در مرابد

آموزشددی و پهوهشددی دارای و ددای

چالشها منفع و اثر پذیر عم نکند .در پی این تالشدها

متعددی از قبي آموزش ،پهوهش ،توليد دانش و فنداوری

مفهوم سازمان یادگيرنده ،از سالهای پایانی قدرن بيسدتم

جدید ،ارائه استراتهیهای تغيير اجتماعی و رویارویی فعال

توجه بسياری از محرران را به خود جلب کرد .بندت و

با تحوالت جهانی هستند .موفريت دانشدگاهها در انجدام

اوبراین ،نيفه وگاهه]2و3و .[4همگان اذعان میکنندکده

این و ای

و کددار کردهددای

ایجداف مدی کندد کده یدادگيری مسدتمر را
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انتشددار کتدداف فرمددان پددنجم ،1هنددر و عم د سددازمان

سددرلوحه کددار خددویش قددرار دهنددد .یکددی از مهمتددرین

یادگيرنده نوشته پيتر سنگه مهمترین روندد فکدری ایدن

مشکالت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی چگدونگی

پارادایم میباشد و سنگه پایهگذار تفکر علمدی سدازمان

مواجه شدن با مسئله یادگيری ،فراهم کردن ید

محديط

یادگيرنده در سال های گذشته بدوده اسدت].[5سدازمان

مناسب یادگيری ،تشخيص نيازهای یدادگيری کارکندان و

یادگيرنده از نظر پيتر سنگه ،سدازمانی اسدت کده در آن

برآورده ساختن آنها اسدت .از آنجدایی کده در هدد

و

افراد قابليت و تواناییهای خود را به صدورت مسدتمر

رسالت کلی دانشگاه تهران این دانشگاه به عندوان اولدين

گسترش میدهند تا به نتایجی دلخواه دسدت یابندد .در

دانشگاه رسمی ایران و نماد آموزش عالی کشدور و ید

این سازمانها الگوهای جدید تفکدر رشدد مدییابندد ،

دانشگاه جدامع دولتدی معرفدی شدده و مأموریدت آن را

اندیشه های جمعی و گروهی رواج می یابد و افراد فرا

مأموریتی قلمداد کرده اند که در سطح ملی و بين المللی

میگيرند که چگونه با یکدیگر یاد بگيرند] .[6بده نظدر

با هد

پيتر سنگه مشک اصلی کده سدازمانهای جدیدد بدا آن

و هنر به فعاليتهای علمی و آموزشدی مدیپدردازد

مواجه هستند این است که آنها به صدورت ید

کد ،

توسعه مبتنی بر دانایی در زمينه های علوم ،فنون

بنابراین به نظر میرسد تحرق چنين هدد

توانایی تشخيص تهدیدها و پيامدهای آنهدا نبدوده و از

].[9

و رسدالتی در

ابتدای امر تحرق سازمان یاد گيرندده بده بهتدرین شدک

ممکن در دانشگاه تهران را طلب میکند .تمام دانشدکده-

خلق راهح های متناسب عاجزند ،به عبارت سداده تدر

سازمانها در یادگيری دچار مشک هستند .حتدی موفدق-

های دانشگاه تهران جهت براء و ادامه حياتشدان همانندد

ترین سازمانها در صورتی که دچار فرر یادگيری باشند،

سددایر سددازمانها نيازمنددد یددادگيری از محدديط داخلددی و
خارجيشان هستند تحرق این امر مستلزم وجود ویهگيهایی
است که این دانشکدهها را بده ید

1. Fifth Discipline
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با وجود اینکه به حيات خدود ادامده خواهندد داد ،هرگدز

دکتر سید محمد میرکمالی و همکاران

تبدی کند .ررسی تفاوت وضعيت موجدود و مطلدوف
پردیس فنی و علوم انسانی دانشدگاه تهدران از اهددا

می کنند .در جدول شماره  1این مولفه براساس صداحب

عمده این تحريق است.

نظران و پهوهشگران یه صدورت اجمدالی درج گردیدده
است .از آنجایی که فرصت بحث دربداره تمدام آنهدا در

ج ف هو سواجوی نود ر

مراله حاضر وجود ندارد تنهدا بده دو مدورد از صداحب

درباره مولفه ها و عناصر سازمان یادگيرندده توافدق

نظران اصلی سازمان یادگيرنده اشاره می شود.

عمومی وجود ندارد.

تل شدور  .1دسته بندی مولفه های سازمان یادگيرنده بر اساس دیدگاه صاحبنظران سازمان یادگيرنده
صاحبنظران

مولفه ها

سنگه()1991

تفکر سيستمی -یادگيری گروهی -تسلط فردی -چشم اندازمشترک -مدل های ذهنی

بنت و اوبراین] [2

تسلط فردی -چشم اندازمشترک -مدل های ذهنی-یادگيری گروهی -کارآموزی-فعاليت های
اجرایی/مدیریتی -اطالعات -ساختار -فرایندهای کاری -مدیریت عملکرد -پاداش و قدردانی1

انجمن آمریکایی

مدلهای ذهنی -رهبری -فعاليتهای اجرایی /مدیریتی -سيستم های ارتباطی -اطالعات دانش-

آموزش و بهسازی

ساختار -تسهي تغيير -پاداش و قدرشناسی -مدیریت عملکرد

کاپالن و نورتون][24

تسلط شخصی -مدلهای ذهنی -دانش

گراوین][25

مدلهای ذهنی -یادگيری گروهی -تفکر سيستمی -اطالعات -دانش

وی

و لئون][12
گاه ][4

رهبری متناسب با چشم انداز -برنامه/ارزیابی -اطالعات -نوآوری /ابتکار  -اجرا
شفافيت رسالت وچشم انداز  -تعهد و توانمندی رهبری  -آزمایشگری و پاداشها -انترال موثردانش-
کار تيمی و ح مسئله گروهی

1. Rewards & Recognition
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ژپارت و مارسي ][23

تسلط شخصی -مدلهای ذهنی -یادگيری گروهی -کارآموزی -تفکر سيستمی-اطالعات -دانش
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اندیشمندان مختل

بر اساس تجربيدات ،مطالعدات و

بررسی تفاوت وضعیت موجود و مطلوب کاربست مؤلفههای سازمان یادگیرنده در دانشکدههای پردیس فنی و علوم انسانی دانشگاه تهران

به اعتراد سنگه پایه گذار اصلی سازمان یاد گيرندده

یا فعاليتهای مدیریتی که برای ایجاد ی

اجزای اصلی هر سازمان یادگيرنده عبارتند از:

قابليتهای شخصی :1عبارتست از نظامی که فدرد بده

سدازمان یداد

گيرنده الزم و ضروری میباشد را این گونه بر میشمارد:

 -1شفافيت رسالت و چشم انداز : 4داشتن احسداس

صورت مستمر دیدگاههای شخصی خدود را روشدنتر و
عميق تر مینماید ،انرژی و توان خود را متمرکز میکند،

مشترک از رسالت و چشم انداز در ی

صبر و بردباری خود را گسترش میدهد وباالخره آنکده

از اهميت فوق العادهای برخوردار است .این امر مبندایی

واقعيات را منصفانه و بیغرض در مییابدد .امدا شدمار

برای توانمندسازی افراد در تصميمگيری و نوآوری فراهم

بسيار کمی از مؤسسات ،کارکنان خود را به رشدد ایدن

میکند .بدون تحرق این امر افدراد تمدایلی بده احسداس

خصائص در درون خود ،تشویق مینمایند .عالوهبدراین

مسئوليت یا بروز فعاليتهای خالقانه نخواهند داشت.
 -2تعهد و توانمندی رهبری :5ی

تعداد کمی از انسانهای بالغ در جهدت رشددو توسدعه
توانایيهای شخصی خود ،حرکت میکنند.

سازمان یادگيرنده

سازمان غير سلسه

مراتبی نيازمند این است که رهبری مشارکتی را سدرلوحه

مدلهای ذهنی :2مدلهای ذهنی انگاشتهدای بسديار

کار خود قرار دهد .در چنين شرایطی کارکندان بایدد در

عميق و یا حتی تصاویر و اشکالی هستندکه برفهم مدا از

تصميمت سازمانی به صدورت مدنظم ومکدرر مشدارکت

دنيا و نحوه عم ما در مراب آن اثر میگذارند .بسياری

داشته باشند .رهبری در سازمان یادگيرنده نردش مربدی و

از مواقع ما نسبت به مدلهای ذهنی خود و اثری که آنها

تسهي گر را ایفا میکند و از انتردادات سدازنده اسدتربال

بر عملکرد ما میگذارند آگاهی کام

میکند.

نداریم.

آرمان مشترک: 3عبارتسدت از رفيدت ایجداد ید

6

 -3آزمایشگری و پداداشهدا  :الزمده آزمایشدگری
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تصویر و آرمان از آیندهای که به دنبدال آن هسدتيم .بده

داشتن اراده و جرات ورزی در زیر سوال بردن وضدعيت

سختی می توان سازمانی را نام برد که بده درجده ای از

کنونی به قصد بهبود انجام فعاليت ها می باشد .رهبدری

موفريت رسيده باشد بدون آن که دارای اهدا  ،ارزشها

باید این فرصت را برای گروه ها فراهم کند تا آنها بتوانند

و آرمانهایی باشد که عميرا در سطح موسسه پذیرفته شده

فرایند های کاری را بهبود بخشيده و خالقيت خودشان را

باشند.

بروز دهند .سيستم پاداش سازمان نيز باید در جهت ایجاد
رفتارهای مطلوف به کار گرفته شود و سازمان نيز باید در

یادگيری جمعی :فراگيری تيمی حائز اهميت بسديار
است .چرا که تيم ها و نه افراد ،سنگ بنای یدادگيری در

امر خلق دانش و سرمایهای کردن آن کوشا باشند.

سازمان های مدرن را تشکي میدهند .تا زمانی که تيمها

7

یاد نگيرند ،سازمانها نيز قادر به

 -4انترال موثردانش  :یادگيری از خطاها و اشتباهات
گذشته برای رشد و یادگيری سازمانی الزم و ضروری به

یادگيری نخواهند بود.

نگرش سيستماتي  :تفکر سيستمی به عنوان پنجمين

نظر میرسد .این امر زمانی محرق خواهد شد که فرهنگی

فرمان معرفی شده است .که سایر قواعد را یکپارچه مدی

باز و مملوء از اعتماد بر فضای سدازمانی حداکم باشدد.

سازد و آنها را در ساختاری هماهنگ از مبانی نظدری و

سازمانهای موفق با وجود اخذ داندش از بيدرون سدازمان

عملی ترکيدب مدیسدازد .ارائده تصدویری آرمدانی از

سازکارهایی درونی مل برای به اشتراک گذاشتن دانش و

مجموعه ،بدون بهره گيری از دیدی سيستمی منجدر بده

اطالعات به کار میگيرند .چنين سازمانهایی فعاليتهدای

ایجدداد تصدداویر زیبددا از آینددده خواهددد

مناسب سازمانهای دیگر را به مح

شددد]5و.[6

زنی میگذارند.

گاهه]4و [11نيز با مطالعدات گسدترده ای کده بدر روی
4. Clarity of Mission and Vision
5. Leadership commitment and Empowerment
6. Experimentation and Rewards
7. Effective Transfer of Knowledge

1. Personal Mastery
2. Mental Models
3. Shared Vision
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سازمانهای مختل

انجام داده ،پنج ویهگی اصلی سازمانی

دکتر سید محمد میرکمالی و همکاران

یا بروز نوآوری همکاری میکنند و تيمهدا از کارکندان

دانشکدهها و مدیران گروههای آموزشدی دو دانشدگاه بده

حددوزه هددای مختلفددی تشددکي مددیشددوند .ایددن امددر

اجراء در آمده و نتایج حاص از این تحريق بيدانگر ایدن

جستجوگری و یادگيری را ارتراء داده و رویکرد تفکدر

نکته است که در ميزان برخورداری از ویهگیهای سازمان

سيستمی را در عرصه ح مسدئله بده همدراه دارد .امدا

یادگيرنده بين دو دانشگاه تهران و تبریز تفاوت معناداری

توجه به یادگيرندگی سدازمانی جددای از بحدث هدای

وجود دارد .نتایج حاص نشان داد که در هر دو دانشدگاه

نظری در زمينه تجربی و پهوهشی نيز توجه بسدياری از

بين وضعيت موجود و وضعيت مطلوف در ویهگی هدای

محرران را به خود جلب کرده اسدت .بده عندوان ملدال

پنجگانه سازمان یادگيرنده تفاوت معنداداری وجدود دارد

ولئون] [12به

بين وضع موجود و وضع مطلوف در

رسته مردم ] [11با استفاده از مدل وی

مطالعه ویهگيهای سازمان یادگيرندده در ید
آموزشی پرداخته است .درمدل وی

که حاکی از شکا
هر ی

سدازمان

از دو دانشگاه میباشد .پدهوهش بجدانی] [14بدا

ولئون ویهگيهدای

مرایسه ویهگیهای فوق بدين دو دانشدگاه نشدان داد کده

سازمان یادگيرندده ،رهبدری فدرابين ،برنامده/ارزیدابی،

دانشگاه تهران در وضعيت موجود در ویهگیهای قابليدت

اطالعات ،نوآوری/ابتکار و اجرا بده عندوان ویهگيهدای

شخصی ،مدلهای ذهنی ،آرمان مشترک و تفکر سيسدتمی

سازمان یادگيرنده در نظر گرفته شده است .نتدایج ایدن

در وضعيت مناسبتری نسبت به دانشگاه تبریز قرار دارد

پهوهش حاکی از آن است که این سازمان آموزشی بده

و در مراب در ویهگی یادگيری تيمی وضعيت پایينتدری

ميزان خيلدی کمدی از ویهگيهدای سدازمان یادگيرندده

نسبت به دانشگاه تبریز دارد .در نتيجه هر دو دانشدگاه در

برخوردار است و بدا وضدعيت مطلدوف خدود فاصدله

مفهوم سازمان یادگيرنده برای رسيدن به وضدع مطلدوف

زیادی دارد.

به شکا

صفاری ] [13در پهوهشی با عندوان مرایسده ابعداد

دانشگاه تبریز( )-1/53کمتر

است.

سازمان یادگيرنده در سازمان تربيت بدنی ،کميتده ملدی

کيندددر] [15در مرالدده ای بددا عنددوان «آیددا مدددارس

و تربيت بدنی آموزش و پرورش نتيجه ميگيدرد

سازمانهای یادگيرنده هستند؟» به نردش مهدم آمدوزش و

و

پرورش در ثروت آفرینی و ایجاد اقتصاد مبتنی بر داندش

تربيت بدنی آموزش و پرورش از نظدر ابعداد سدازمان

در اروپا اشاره می کندد و معتردد اسدت کده آمدوزش و

یادگيرنده تفاوت معنی داری وجود نددارد .و در عدين

پروش جهت اعمال این نرش نيازمند به کارگيری فناوری

حال از نظر مشخصه های سازمان یادگيرنده و وضعيت

اطالعات و ارتباطات در مدارس اسدت .وی اعترداد دارد

یادگيری هر سه سازمان در سدطح ضدعيفی قدرار دارد

که مدارس زمانی می توانند به نحو موثری از این فناوری

بطوریکه در تمام ابعاد اکلریت پاسخگویان گزینه هدای

بهره ببرند که از ویهگيهای سازمان یادگيرندده برخدوردار

بندرت و گاهی را اعالم کرده اند .بجدانی] [14نيدز در

باشند .پرسکي ] [16در مراله ای با عنوان نرش ارزشديابی

پهوهشددی بددا موضددو «بررسددی مرایسدده ای ميددزان

در افزایش دادن یادگيری سازمانی(مدلی برای عم ضمن

برخددورداری از ویهگددی هددای سددازمان یادگيرنددده در

اشاره به تغيير و تحوالت عنصر حاضر که منجر به چالش

دانشگاه تهران و تبریز» به ارزیابی ویهگیهای سدازمان

کشيدن سازمانهاشده ،معترد اسدت علدت عددم موفريدت

یادگيرنده از نظر پيتر سنگه (قابليتهای شخصی ،مددل

سازمانها در یادگيری این است که در ارتباط بدا توسدعه

های ذهندی ،آرمدان مشدترک ،یدادگيری تيمدی ،تفکدر

مداوم کارکنانشان و یادگيری سازمانی شکسدت خدورده

سيستمی)در وضعيت موجود و وضدعيت مطلدوف هدر

اند .از ایدن رو او بده نردش ارزیابدان در ارائده تعرید

المپي

که بين سه سازمان تربيت بدنی ،کميته ملدی المپيد
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فاصله دارند ولی شکا

دانشگاه تهدران( )-1/31نسدبت
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در زمينه ح مسائ مربوط به بهبودی فعاليتها ،فرایندها

دانشگاه پرداخته است .ایدن پدهوهش در ميدان ريسدای
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توسعه منابع انسانی در بهبود و موفريت فرایند یادگيری

تدریس و سازمان یادگيرنده» به بررسی رابطه بين مولفده

سازمانی اشاره می کند .وی به ارائه مددلی جهدت بده

های سازمان یادگيرنده(آرمان دانشگاه ،رهبری ،مددیریت

کار گرفتن ایده های واقعی یادگيری سازمانی در ایجاد

دانش ،ارتباطات و فرهنگ یادگيری) با کيفيدت تددریس

سازمان یادگيرنده پرداخته است.

پرداخته اند .یافته های این پهوهش نشان می دهد که بين
مولفه های سازمان یادگيرنده و کيفيت تدریس رابطه معنا

نيفه] [3در پایان نامه خود به مرایسه سدطو بلدو
یادگيری سازمانی دانشکده ها و دانشگاههایی پرداختده

داری وجود دارد و در عصدر حاضدر رویکدرد سدازمان

است که یا از فراینددهای سدنتی اعتبدار یدابی و یدا از

یادگيرنده پاسخی مناسب برای مطالبات مربوط به کيفيت

فرایندددهای اعتبارگددذاری پددروژه بهبددود کبفيددت

تدریس خواهد بود و رفتارهای یدادگيری سدازمانی مدی

دانشگاهی( )AQIPاستفاده می کنندد .در ایدن پدهوهش

تواند در اسدتراتهیهای مددیریتی نهادینده شدده و بهبدود

شش دانشکده و دانشگاه بدا فراینددهای سدنتی اعتبدار

کيفيت را موجب شود.
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گددذاری و شددش دانشددکده و دانشددگاه بددا فرایندددهای

هانا و لستر] [19در مراله ای با عنوان «رویکردی چند

اعتبارگذاری بهبود کيفيت دانشدگاهی انتخداف شددند.

سطحی برای خلق و رهبری سازمان یادگيرنده» عنوان می

نتایج این پهوهش حاکی از آن است که دانشکده هدا و

کنند که در مدل پيشنهادی آنان یدادگيری سدازمانی ید

دانشگاه هایی کده از فراینددهای اعتبارگدذاری پدروژه

سيستم به هم وابسته اسدت کده در آن رهبدران مدوثر در

بهبود کبفيت دانشدگاهی( )AQIPاسدتفاده ميکردندد در

سددازمان اسددتراتهی هددای مداخلدده 1را در سددطو

زمينه یادگيری سدازمانی نمدره بداالتری در مرایسده بدا

فردی(خرد) ،شبکه(ميانی) و ک نظام(کالن) به اجدرا در

دانشکده ها و دانشگاههایی از فرایندهای سدنتی اعتبدار

می آورند .آنها پيشنهاد می کنندد کده رهبدران یدادگيری

یابی استفاده می کنند ،کسب می کنند.

سازمانی از طریق تنظيم شرایط و ساختار ها بهتدر تحردق

لين] [17در پهوهشی به بررسدی وضدعيت موجدود

می بخشند ،در صورتيکه با مداخالت مسدتريم در فرآیندد

ویهگيهای دانشگاه به عنوان سازمان یادگيرنده و رابطده

های واقعی خالقيت ،یادگيری سازمانی را بدا محددودیت

آن با توسعه دانشگاهی از دیدگاه اعضای هيئت علمدی

روبه رو می سازند .به این منظور آنها پيشنهاد می کنندکه

اصدلی پدهوهش بررسدی دیددگاه

اوال ،رهبران سطح آمادگی رشددی کارکندان را افدزایش

اعضای هيئت علمی از وضعيت موجدود بده کدارگيری

دهند،و از این طریدق تواندایی و انگيدزش آنهدا را بدرای

ویهگيهای سازمان یادگيرنده در دانشگاه و رابطه آن بدا

نزدی

شدن به تجربيات یادگيری و تغيير دادن مدل های

توسعه دانشگاهی از دیدگاه اعضای هيئدت علمدی مدی

ذهنی شان افزایش دهندد .بندابراین ،ایدن افدراد بعندوان

باشد .به این منظور  836نفر از اعضای هيئت علمدی در

کاتاليزور هدای یدادگيری در درون و بدين شدبکه هدای

دانشگاه ها انتخاف شدند و پس از گرد آوری داده ها و

اجتماعی عم می کنند .دوما ،رهبران انتشار دانش را در

تجزیه تحلي داده ،نتایج نشان داد کده اعضدای هيئدت

بين این کاتاليزور های دانش هم در درون و هدم در بدين

علمی نمره بداالیی بده کاربسدت سدازمان یدادگيرده و

شبکه های اجتماعی از طریق اثرگذاری بر روی ساختار و

همچنين حمایت دانشگاه از توسعه حرفه ای اختصاص

عملکرد شبکه های دانش ارترا بخشند .نهایتا ،رهبران باید

ندادند .عالوه براین نتایج ایدن پدهوهش نشدان داد کده

اعمالی را در سطح سيستم ها به منظدور بهبدود انتشدار و

مولفه های سازمان یادگيرندده بدا مولفده هدای توسدعه

نهادینه کردن دانش در سازمان بزرگتر انجام دهند.

پرداخته است .هد

دانشگاهی رابطه معناداری دارد.
1. Intervention Strategies
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مجددی از یادگيری سازمانی و نيز به نرش متخصصدان

کوليه و تيلور][8در مراله ای با عنوان «بهبدود کيفيدت

دکتر سید محمد میرکمالی و همکاران

بر اساس صاحب نظران مختل  ،هفت مولفه اصدلی از

محرران حوزه سازمان یادگيرنده بوده است .مدل مفدومی

ادبيات نظری و پهوهشی مربوط به سدازمان یادگيرندده

پهوهش حاضر نيز بر اساس این مولفه های تهيه و تدوین

استخراج شد(جدول شدماره .)2منطدق اسدتخراج ایدن

گردیده است.

هفت مولفه بر اساس بيشترین فراوانی اسدتفاده از ایدن

تل  .2مولفه های استخراج شده سازمان یادگيرنده
صاحب نظران و پژوهشگران

مولفه های استخراج دده

سنگه( ،)1991وی
چشم انداز مشترک

و لئون ( ،)1995بنت و اوبراین( ،)1994نيفه (،)2111

اسميت( ،)2113گاه ( ،)2113لين ( ،)2114کوليه و تيلور ( )2115الین
کاتس()2119

رهبری

گاه ( ،)2113وی

و لئون ،)1995(1انجمن آمریکایی آموزش و بهسازی،)1995(2
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پس از بررسی هری

نيفه ( ،)2111کوليه و تيلور ()2115
بنت و اوبراین( ،)1994ژپارت و مارسي ( ،)1996انجمن آمریکایی آموزش و

اشتراک دانش

بهسازی ( ،)1995کاپالن و نورتون( ،) 1996گراوین( ،)1993وی

و لئون(،)1995

یادگيری تيمی
تفکر سيستمی

سنگه( ،)1991ژپارت و مارسي ( ،)1996گراوین( )1993نيفه ( ،)2111بنت و
اوبراین( ،)1994گاه ( ،)2113لين،)2114(3اسميت( ،)2113الین کاتس()2119
سنگه( ،)1991بنت و اوبراین( ،)1994گراوین( ،)1993ژپارت و مارسي (،)1996
نيفه ( ،)2111اسميت( ،)2113لين ( ،)2114الین کاتس()2119
سنگه( ،)1991انجمن آمریکایی آموزش و بهسازی ( ،)1995بنت و اوبراین()1994

مدلهای ذهنی

ژپارت و مارسي ( ،)1996کاپالن و نورتون( ،) 1996گراوین( )1993نيفه (،)2111
اسميت( ،)2113لين ( )2114الین کاتس()2119

قابليت های فردی

سنگه( ،)1991ژپارت و مارسي ( ،)1996کاپالن و نورتون( ) 1996بنت و
اوبراین()1994اسميت( ،)2113لين ( ،)2114الین کاتس()2119

1.Wick & Leon
2. American Society of Training and Development
3. Lin
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نيفه ( ،)2111گاه ( ،)2113کوليه و تيلور (.)2115
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مولفه های سازمان یادگيرنده
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چشم انداز مشترک ،رهبری ،اشتراک داندش ،یدادگيری

آنها در یافت کنند .نرش رهبری در سدازمان یادگيرندده،

تيمی ،تفکر سيستمی ،مددلهای ذهندی و قابليدت هدای

زمانی پر رنگ می شود زمينه های مناسب برای ارتردای

فردی می باشد که معيار انتخاف این مولفه برای بررسی

قابليت های فردی کارکنان تدارک بينندد تدا افدراد قدادر

ميزان کاربست آن در دانشکده های پردیس فنی و علوم

باشند قابلتهای حرفه ای خود را بهبدود بخشديده و از آن

انسانی دانشگاه تهران فراوانی استفاده در پهوهش هدای

برای بهبود فرآیندهای موجدود بهدره بدرده ،از تجدارف

تجربددی و همچنددين اشددارات مکددرر در نظریدده هددای

خود بيشتر بياموزند ،به رویکردهدای جدیددی برسدند و

اندیشمدان اصلی این حوزه بوده اسدت .در ایدن مددل

دانش خود را در سراسر سازمان به اشتراک بگذارندد ودر

دیگر در تعام هستند تا تحرق

عين حال با قابليتها و مهارتهای تخصصی باالی خدود در

سازمان یادگيرندده را ممکدن سدازند .در ابتددا وجدود

اختيار تيمهای یادگيری قدرار بگيرندد .ایدن امدر ،باعدث

رهبران اندیشمند در سازمان یادگيرنده ،از ایدن جهدت

افزایش دانش و اطالعات نيروی انسانی در سدازمان مدی

اهميت دارد که سازمان بدون رهبر متعهد به یدادگيری،

شود .با رشد دانش پرسن  ،ميزان دانش سازمانها افزایش

هرگز موفق نخواهد بدود .در سدازمانهدای یادگيرندده،

یافته و بهرهوری آنان نيز ارترا مییابد .از سوی دیگر ،در

برای دستيابی به آنچه مورد توافدق همگدان اسدت ،بده

این سازمانها کارکنان به علدت آمدوزشهدای مکدرر و

رهبری خردمند و تحولآفرین نيداز اسدت .رهبدر ید

تفویض اختياری که به آنها میشود ،بدا ایجداد تديمهدای

سازمان یادگيرنده باید دارای ویهگيهایی باشد که مشوق

متعدد و انجام بحثهای گروهی ،به ارتردای اطالعدات و

و فرهنگ ساز یادگيری باشدد .برخدی از ایدن ویهگيهدا

توانمندی خود میپردازند .چنين روندی باعث میشود تا

عبارتند از:داشتن چشم انداز ،ریس پذیر ،توانمندسداز،

فرهنگی بسيار قوی در سازمان حاکم شدده و آرمدان یدا

ذهن باز و روشن ،مربيگری دیگران و یادگيرنده بدودن

دیدگاه مشترکی ميان نيروی انسانی و سازمان فراهم آیدد.

مهدم رهبدران ،بده اشدتراک

رهبدری قدوی سدازمانی

هری

از مولفه ها بای

می باشد .یکی از و ای

نهادن آرمان با پيروان خود اسدت .بددون ید

تحرق چنين امری ،در سایه ی
ممکن

آرمدان

مشترک و شفا  ،سازمان هيچ جهتی نددارد و بندابراین

است.

سؤالهو تمق ق

هر راهی منتهدی بده پيشدرفت انگاشدته خواهدد شدد.
یادگيری تيمی در سدازمانهای پيچيدده امدروز اهميدت

1د آیدا بدين وضدعيت موجدود و مطلدوف سدازمان

بيشتری مییابند یادگيری تيمی به این معنا است که تيم

یادگيرنده در دانشکده های پردیس فنی ،تفداوت معندادار

ها قادر باشند به عنوان ی

وجود دارد؟

هویت واحدد فکدر کدرده،

خلق کنند و بياموزند ،یادگيری تيمی پلی اسدت بدرای

2د آیدا بدين وضدعيت موجدود و مطلدوف سدازمان

تبدی یادگيری به دانش سازمانی به نحدوی کده یدرای

یادگيرنده در دانشکده های پردیس علوم انسانی ،تفداوت

همه به اشتراک گذاشته شود .این نو یادگيری بده ید

معنادار وجود دارد؟
3د آیا در هر ی

قاعده و اص اساسی استوار اسدت و آن چشدم اندداز

از مؤلفدههدای سدازمان یادگيرندده

مشترک است چشم انداز مشترک به همسو شدن منجدر

موجود تفاوت معناداری بين پردیس فنی و پردیس علدوم

میگردد که از اهميت فدوق العداده ای در سدازمانهای

انسانی ،دانشگاه تهران وجود دارد؟

یادگيرنده بر خوردار است .در کنار توجه بده یدادگيری
تيمی سازمانها باید به افراد فرصت دهندد تدا مددلهای
ذهنی ،مفروضات و دیدگاه خود را آزادانه بدروز داده و
34
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مدل مفهومی پهوهش حاضدر دارای هفدت مولفده

متعاقبا بازخوردهای مناسبی در جهت اصال یدا ترویدت

دکتر سید محمد میرکمالی و همکاران

رتش

به منظور سنجش ميزان کاربست مولفه هدای سدازمان

از آنجایی که در تحريق حاضر سعی شده است کده
توجه و کم

زمينه خاص

استفاده شده است .برای تهيه و تدوین پرسشنامه حاضدر

شدود ،مدیتدوان آن را از لحداه هدد

عالوه بر مراجعه به ادبيات و مبدانی نظدری از پرسشدنامه

تحريق از نو تحريرات کاربردی به شدمار آورد .و بدر

هدای واتکيندز و مارسدي

حسب نحوه گردآوری شده دادهها تحريق حاضر رامدی

استفاده شده است .پرسشنامه مذکور دارای هفدت مولفده

توان از نو تحريرات توصديفی پيمایشدی بده حسداف

چشم انداز مشترک ،رهبدری ،اشدتراک داندش ،یدادگيری

آورد.

تيمی ،تفکر سيستمی ،مدلهای ذهنی و قابليت های فدردی

وجت  ،د

ت رتش د

می باشد .این پرسشنامه دارای 48گویه می باشد که دامنۀ

ر

امتيازات آن بر اساس طيد

جامعه آماری این پهوهش شام کليه اعضای هيئت

هد

و کامپيوتر دانشکده مهندسی عمران دانشکده مهندسدی

منظور دو ستون نمره گذاری یعنی ی

مهندسی معدن ،دانشکده مهندسی مکانيد ،گروه علدوم

سدتون در سدمت

راست پرسشنامه برای نمره گذاری گویه های مربوطده در

پایه مهندسی،گروه مهندسی صنایع و دانشکده مهندسی

وضع موجود و ستون سمت چپ برای نمره گذاری همان

نرشه برداری ) و دانشکده علوم انسانی(دانشکده زبانهدا

گویه ها در وضعيت مطلوف و آرمانی گنجانده شده است
که نمره گذاری هری

اسدالمی دانشدکده

از مولفه ها براسداس طيد

پدنج

تایی ليکرت صورت می گيرد .در این پدهوهش ازتعيدين

حروق و علوم سياسی ،دانشکده مطالعات جهدان) مدی

روایی محتوایی استفاده شده است .به ایدن صدورت کده

باشد که بر اساس اطالعات بدست آمده تعداد اعضدای

پس از تهيه و تدوین پرسشنامه ،این پرسشنامه در اختيدار

هيئت علمی این دو پردیس برابر با  591نفر می باشدد.

خبرگان قرار گرفت و پدس از اصدال مدواردی روایدی

با استفاده از فرمول نمونه گيری کو کران نمونه بر آورد

محتوایی آن مورد تایيد قرار گرفت .پس از تایيد روایدی

شده برابر با  199نفر می باشد .روش نمونه گيدری نيدز

پرسشنامه پایایی آن نيدز بدا اسدتفاده از آلفدای کرونبدا

در این پهوهش روش نمونه گيری طبره ای متناسب بدا

محاسبه شده و آلفای به دست آمده برای مولفه های چشم

هر دانشکده بر آورد شدده

انداز مشترک ،رهبری ،اشتراک داندش ،یدادگيری تيمدی،

است.

تفکر سيستمی ،مددلهای ذهندی ،قابليدت هدای فدردی و
سازمان یادگيرنده به صورت کلی به ترتيب برابر با ،./74

تمل ل داد هو

 ./87 ،./75 ،./89 ،./72 ،./88 ،./83 ،./81مددی باشددد کدده

به منظور تجزیه و تحلي دادهها و اطالعات بدسدت

نشان از پایایی مناسب ابزار مذکور دارد.

از روشهای آماری توصيفی و استنباطی اسدتفاده شدده
است .در آمار توصيفی بدرای توصدي

داده از جددول

نوفت هو پژتهش

فراواندی ،درصدد و ميددانگين اسدتفاده شدد و در آمددار
استنباطی نيز از آزمون تدی تد

یافته های پ هوهش حاکی از آن بدود کده  92درصدد

متغيدره وتدی وابسدته

پاسخ دهندگان را مردان و  8درصد پاسخگویان را زندان

استفاده شده است.
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و ادبيددات خدددارجی ،دانشدددکده ادبيددات و علدددوم

حجم می باشد که به تفکي

پهوهش حاضر بررسی هری

از مولفه های سازمان

یادگيرنده دروضعيت موجود و مطلوف می باشد ،به ایدن

شيمی دانشکده مهندسدی متدالوژی و مدواد ،دانشدکده

انسانی،دانشکده الهيدات و معدار

ليکدرت(=1خيلدی کدم تدا

=5خيلی زیاد) نمره گذاری می شود .اما از آنجدایی کده

علمی دانشکده های پردیس فنی(دانشکده مهندسی برق

ش

]21و ، [21نيفده] ،[3گاهده][4
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به بررسی و توسعه دانش کاربردی در ی

یادگيرنده در این پهوهش ،از پرسشدنامه محردق سداخته
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اباار

بررسی تفاوت وضعیت موجود و مطلوب کاربست مؤلفههای سازمان یادگیرنده در دانشکدههای پردیس فنی و علوم انسانی دانشگاه تهران

یافته های په وهش حاکی از آن است که  25/5درصدد

سوال اول پهوهش مبنی بر ایدن بدود کده «آیدا بدين

از پاسخ دهندگان دارای مرتبده علمدی اسدتادی37/5 ،

وضعيت موجود و مطلوف سازمان یادگيرنده در دانشکده

دارای مرتبدده دانشددياری  32/5دارای مرتبدده علمددی

های پردیس فنی تفاوت معناداری وجود دارد؟»

اسددتادیاری و  4/5آنددان مربددی بودنددد کدده عمومددا در

نتایج مربوط به تفاوت بين وضع موجدود و مطلدوف

کارگاهها و آزمایشگاه ها بده فعاليدت مشدغول بودندد.

سازمان یادگيرنده در دانشکده های پردیس فنی در جدول

(جدول شماره )3

شماره  4ارائه شده است و توضيح و تفسدير هدر ید

تل  .3توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب مرتبه

از

این اطالعات در انتهای جدول به تفصي ذکر شده است.

علمی
مرت ه علمی

فراوانی

درصد فراوانی

استاد

51

25/5

دانشيار

75

37/5

استادیار

65

32/5

مربی

9

4/5

تل  .4آزمون تی وابسته برای بررسی تفاوت بين وضعيت موجود و مطلوف سازمان یادگيرنده در دانشکده های پردیس فنی
دانشکده
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دانشکده مهندسی برق

متغییرها

وضعيت موجود سازمان یادگيرنده با وضعيت
مطلوف سازمان یادگيرنده

دانشکده مهندسی

وضعيت موجود سازمان یادگيرنده با وضعيت

عمران

مطلوف سازمان یادگيرنده

دانشکده مهندسی

وضعيت موجود سازمان یادگيرنده با وضعيت

شيمی

مطلوف سازمان یادگيرنده

دانشکده مهندسی مواد
دانشکده مهندسی معدن
دانشکده مهندسی
مکاني

وضعيت موجود سازمان یادگيرنده با وضعيت
مطلوف سازمان یادگيرنده
وضعيت موجود سازمان یادگيرنده با وضعيت
مطلوف سازمان یادگيرنده
وضعيت موجود سازمان یادگيرنده با وضعيت
مطلوف سازمان یادگيرنده

دانشکده علوم پایه

وضعيت موجود سازمان یادگيرنده با وضعيت

مهندسی

مطلوف سازمان یادگيرنده

دانشکده مهندسی

وضعيت موجود سازمان یادگيرنده با وضعيت

صنایع

مطلوف سازمان یادگيرنده

دانشکده مهندسی نرشه

وضعيت موجود سازمان یادگيرنده با وضعيت

کشی

مطلوف سازمان یادگيرنده

34

سطح معنی تفاوت

زمون

درجه

تی

زادی

داری

انحراف

میانگینها معیار

13.81

21

.111

1.37

.46

14.65

15

.111

1.38

.37

11.28

13

.111

1.35

.46

12.7

7

.111

1.13

.26

4.68

5

.115

1.19

.62

8.16

11

.111

1.18

.51

4.12

4

.116

1.15

.64

11.38

4

.111

1.25

.27

4.14

4

.114

.78

.42
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تشکي می دهند .در زمينه مرتبه علمی پاسخ دهنددگان

1ا بررسی س ال اتل پژتهش

دکتر سید محمد میرکمالی و همکاران

تفاوت بين وضعيت موجود و مطلوف سازمان یادگيرنده

سازمان یادگيرنده در دانشدکده مهندسدی معددن تفداوت

در دانشکده برق می توان عنوان کرد که مردار  tبدست

معنیداری وجود دارد.

جدول( )1/96بزرگ تر بوده و همچنين مردار معنیداری

وضعيت موجود و مطلوف سازمان یادگيرنده در دانشکده

بدست آمده نيز از سطح آلفای  1/15کمتر مدی باشدد،

مهندسی مکاني

نشدان مدی دهدد کده مرددار  tبدسدت

بنابراین فرض صفر رد می گردد .به عبارت دیگدر مدی

آمده( )8.16در سطح  .1111از لحاه آماری معنادار بوده

توان گفت که بين وضعيت موجود و مطلدوف سدازمان

و فرض صفر رد می گردد .یعنی می توان گفت کده بدين

یادگيرنده در دانشکده مهندسی برق تفاوت معندی داری

وضعيت موجود و مطلوف سازمان یادگيرنده در دانشکده
مهندسی مکاني

وجود دارد .بررسی تفاوت بين وضع موجود و مطلوف

تفاوت معنیداری وجود دارد.

حاکی از آن است که مردار  tبدست آمدده( )14.65در

مطلوف سازمان یادگيرنده در دانشکده علوم پایه مهندسی

سطح آلفای ( (p< 1/15از لحاه آماری معنادار بدوده و

نيز حاکی از آن است که مردار  tبدست آمدده در سدطح

بنابراین فرض صفر رد ميگردد .بده عبدارت دیگدر مدی

در سطح معنی داری ().116از لحاه آماری معنادر نبدوده

توان عنوان کردکده بدين وضدعيت موجدود و مطلدوف

و فرض صفر تایيد مدی گدردد .بده عبدارت دیگدر بدين

سازمان یادگيرنده در دانشکده مهندسی عمدران تفداوت

وضعيت موجود و مطلوف سازمان یادگيرنده در دانشکده

معنیداری وجود دارد.
براساس یافته های جدول شماره  4مردار  tبدسدت

علددوم پایدده مهندسددی تفدداوت معنددیداری وجددود
ندارد.براساس یافته های جدول شماره  4بررسی تفداوت

آمده()1.28برای بررسی تفاوت بين وضعيت موجدود و

بين وضعيت موجدود و مطلدوف سدازمان یادگيرندده در

مطلوف سازمان یادگيرنده در دانشکده مهندسی شديمی

دانشکده مهندسی صنایع حاکی از آن است کده مرددار

در سطح آلفای  1/15از مردار بحراندی جددول()1/96

بدست آمده( )11.38در سطح آلفای  1/15معنی دار بوده

بزرگ تر بوده و بنابراین فرض صفر رد مدی گدردد .بده

و فرض صفر رد می گردد .به بيان دیگدر بدين وضدعيت

عبارت دیگر می توان گفت که بين وضعيت موجدود و

موجود و مطلوف سازمان یادگيرنده در دانشکده مهندسی

مطلوف سازمان یادگيرنده در دانشکده مهندسی شديمی

صنایع تفاوت معنی داری وجود دارد .براساس یافته هدای

تفاوت معنیداری وجود دارد.

جدول شماره  4برای بررسی تفاوت بين وضعيت موجود

t

بررسی تفاوت بين وضع موجود و مطلوف سدازمان

و مطلوف سازمان یادگيرنده در دانشکده مهندسدی نرشده

یادگيرنده در دانشکده مهندسی مواد نيدز حداکی از آن

کشی می توان عنوان کرد که مردار  tبدست آمدده()4.14

است که مردار  tبدست آمده ()12.17در سدطح آلفدای

در سطح آلفای  1/15معنی دار نبوده و فرض صفر تایيدد

 .1111از لحاه آماری معنادر بدوده و بندابراین فدرض

ميگردد .به عبارت بهتر بين وضدعيت موجدود و مطلدوف

صفر رد می گردد .به عبارت دیگر می توان گفدت کده

سازمان یادگيرنده در دانشکده مهندسی نرشه کشی تفاوت

بين وضعيت موجود و مطلدوف سدازمان یادگيرندده در

معنیداری وجود ندارد.

دانشکده مهندسی مواد تفاوت معندیداری وجدود دارد.

2ا بررسی س ال دت پژتهش

تفاوت بين وضعيت موجود و مطلوف سازمان یادگيرنده

مبنی بر این بدود کده «آیدا بدين وضدعيت موجدود و

در دانشکده مهندسی معدن نيدز براسداس یافتده هدای

مطلوف سازمان یادگيرنده در دانشکده های پردیس علوم

جدول شماره  4حاکی از آن است که مرددار  tبدسدت

انسانی تفاوت معناداری وجود دارد؟»

آمده در سطح آلفای  .115از لحاه آماری معنادار بدوده
و بنابراین فرض صفر رد می گردد .به عبارت دیگر می
33
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سازمان یادگيرندده در دانشدکده مهندسدی عمدران نيدز

یافته های مربوط بده تفداوت بدين وضدع موجدود و
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آمده()13.81در سطح آلفدای  1/15از مرددار بحراندی
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براساس یافته های جدول شدماره  4بدرای بررسدی

توان اذعان داشت که بدين وضدعيت موجدود و مطلدوف

بررسی تفاوت وضعیت موجود و مطلوب کاربست مؤلفههای سازمان یادگیرنده در دانشکدههای پردیس فنی و علوم انسانی دانشگاه تهران

علوم انسانی
دانشکده

متغییر

دانشکده زبانها و

وضعيت موجود سازمان یادگيرنده

ادبيات خارجی

با وضعيت مطلوف سازمان یادگيرنده

دانشکده ادبيات

وضعيت موجود سازمان یادگيرنده

و علوم انسانی

با وضعيت مطلوف سازمان یادگيرنده

دانشکده الهيات

وضعيت موجود سازمان یادگيرنده

و معار

اسالمی

زمون تی

با وضعيت مطلوف سازمان یادگيرنده

دانشکده حروق و

وضعيت موجود سازمان یادگيرنده

علوم سياسی

با وضعيت مطلوف سازمان یادگيرنده

دانشکده مطالعات

وضعيت موجود سازمان یادگيرنده

جهان

با وضعيت مطلوف سازمان یادگيرنده

درجه
زادی

سطح

تفاوت

معنی داری میانگینها

انحراف
معیار

17.36

17

.111

1.42

.35

19.69

22

.111

1.51

.36

22.31

19

.111

1.44

.28

15.79

34

.111

1.16

.43

9.62

3

.112

1.45

.31
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یافته های جدول شماره برای بررسی تفداوت بدين

اسالمی تفاوت معنی داری وجود دارد .بررسی تفاوت بين

وضددعيت موجددود و مطلددوف سددازمان یادگيرنددده در

وضع موجود و مطلوف سدازمان یادگيرندده در دانشدکده

دانشکده زبانها و ادبيات خارجی نشدان مدی دهدد کده

دانشکده حروق و علوم سياسی نيز حاکی از آن است که

مردار  tبدست آمده( )17.36در سطح  .1111از لحداه

مردار  tبدست آمدده()15.79در سدطح آلفدای  .1111از

آماری معنادار بوده ودر نتيجه فرض صفر رد می گردد.

لحاه آماری معنادار بوده و بنابراین فرض صدفر رد مدی

یعنی می توان گفت که بين وضعيت موجود و مطلدوف

گردد .یعنی بدين وضدعيت موجدود و مطلدوف سدازمان

سازمان یادگيرنده در دانشکده زبانها و ادبيات خدارجی

یادگيرنده در دانشکده حردوق و علدوم سياسدی تفداوت

تفاوت معنی داری وجود دارد .بررسی تفاوت بين وضع

معنی داری وجود دارد .اما طبق جددول  5نمدره tبدسدت

موجود و مطلوف سازمان یادگيرنده در دانشکده ادبيات

آمده از تفاوت بدين وضدع موجدود و مطلدوف سدازمان

و علوم انسانی نيز حاکی از آن است که مردار  tبدست

یادگيرنده در دانشکده مطالعات جهدان از لحداه آمداری

آمده()19.49در سطح آلفدای  .1111از لحداه آمداری

معنادار در سطح  .112معنادار بوده و بنابراین فرض صفر

معنادر بوده و فرض صدفر رد مدی گدردد .یعندی بدين

رد می گردد .به عبارت دیگدر بدين وضدعيت موجدود و

وضددعيت موجددود و مطلددوف سددازمان یادگيرنددده در

مطلوف سازمان یادگيرنده در دانشدکده مطالعدات جهدان

دانشکده ادبيدات و علدوم انسدانی تفداوت معندیداری

تفاوت معنیداری وجود دارد.

وجود دارد.

3ا بررسی س ال س

یافته های بدسدت آمدده از تفداوت بدين وضدعيت

سوال سوم پهوهش مبنی بر این بود که «آیادر هر ی
از مؤلفه های سازمان یادگيرنده موجود ،تفاوت معنداداری
بين پردیس فنی و علوم انسدانی دانشدگاه تهدران وجدود
دارد؟»

موجود و مطلوف سازمان یادگيرنده در دانشکده الهيات
و معار

اسالمی نيز حداکی از آن اسدت کده مرددار

پژتهش

t

بدست آمده( )12.31در سدطح آلفدای  .1111معندادار
بوده و بنابراین فرض صفر رد مدی گدردد .بده عبدارت
دیگر می توان عنوان کردکده بدين وضدعيت موجدود و
مطلوف سازمان یادگيرنده در دانشکده الهيات و معار
33
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تل  .5آزمون تی وابسته برای بررسی تفاوت بين وضعيت موجود و مطلوف سازمان یادگيرنده در دانشدکده هدای

دکتر سید محمد میرکمالی و همکاران

پردیس فنی

t

P
.146

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

چشم انداز مشترک

2.76

.658

2.58

.616

2.11

رهبری

2.55

.54

2.65

.67

-1.23

.223

اشتراک دانش

3.17

.62

3.14

.57

1.54

.124

یادگيری تيمی

3.17

.61

3.28

.56

-1.41

.162

تفکر سيستمی

2.92

.63

3.17

.65

-1.62

.115

مدلهای ذهنی

3.45

.77

3.39

.61

.542

.588

قابليت های فردی

3.55

.82

3.32

.66

2.11

.136

سازمان یادگيرنده

3.11

.42

3.18

.37

.521

.614

نتایج حاص از آزمون تدی مسدتر بدرای بررسدی
تفاوت بين پردیس فنی و پردیس علوم انسانی از لحاه
سازمان یادگيرنده و هر ی

از ابعداد آن یعندی چشدم

انداز مشترک ،رهبری ،اشتراک دانش ،یدادگيری تيمدی،
تفکر سيستمی ،مدلهای ذهنی حاکی از آن است که بين
پردیس فنی و پردیس علوم انسانی از لحاه چشم انداز
مشترک و قابليت های فردی تفاوت معنداداری وجدود
دارد .و در بريه مولفه ها و همچنين سازمان یادگيرنده به
صورت کلی بين پردیس فنی و علدوم انسدانی تفداوت
معناداری مشاهده نمی شود.
بمث ت ت ج

ر

شواهد بدسدت آمدده حداکی از آن اسدت کده در
دانشکده های علوم پایه مهندسی و مهندسی نرشه کشی
تفاوت معناداری بين وضعيت موجود و مطلوف سازمان
یادگيرنده وجود ندارد به عبارت بهتر فاصله و شدکا
معناداری بدين وضدعيت موجدود و مطلدوف سدازمان
یادگيرنده در این دانشکده ها وجود نداشدته و سدازمان
یادگيرنده در این دانشکده ها تفاوت معناداری با نرطده
مطلوف خود ندارد .علت این امدر مدی تواندد وجدود
مدیریت و رهبری توانمند ،ایجاد چشم اندداز متناسدب،
تشویق به اشتراک دانش و یادگيری تيمی در دانشدکده
ها ،به کارگيری سازو کارهایی برای ارتراء قابليت های
33
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فردی ،جلب مشارکت اعضای دانشکده و همچنين تفکدر
و نگرش سيستماتي در تصميم گيری هدای مربدوط بده
امور دانشکده باشدد کده ایدن دو دانشدکده را از لحداه
یادگيرندگی سازمانی در موقعيدت بهتدری در مرایسده بدا
دیگر دانشکده ها قرار داده است .بر خال این دانشدکده
ها ،دانشکده های مهندسی برق ،مهندسی شيمی ،مهندسی
عمران ،مهندسی مکاني  ،علوم مهندسی ،مهندسی مدواد،
مهندسی معدن ،مهندسی صنایع و همچندين در دانشدکده
های پردیس علوم انسانی یعنی دانشدکده هدای زبانهدا و
ادبيات خارجی ،ادبيات و علوم انسانی ،الهيات و معار
اسالمی ،حروق و علدوم سياسدی و دانشدکده مطالعدات
جهان ،بين وضعيت موجود و مطلوف سازمان یادگيرندده
تفاوت معناداری وجود دارد .به عبارتی در این دانشدکده
ها تا تحرق سازمان یادگيرنده به شک مطلوف و آرمدانی
آن فاصله معناداری وجود دارد.
نتایج حاص از آزمون تی مستر برای بررسی تفاوت
بين پردیس فنی و پردیس علوم انسانی از لحاه سدازمان
یادگيرنده و هر ی از ابعاد آن یعنی چشم انداز مشترک،
رهبری ،اشتراک دانش ،یادگيری تيمی ،تفکدر سيسدتمی،
مدلهای ذهنی حاکی از آن است که که بين پردیس فنی و
پردیس علوم انسدانی از لحداه چشدم اندداز مشدترک و
قابليت های فردی تفاوت معناداری وجود دارد .و در بريه
مولفه ها و همچنين سازمان یادگيرنده به صورت کلی بين
پردیس فنی و علوم انسانی تفاوت معناداری مشاهده نمی
شود .برای بررسی نتایج این تحريق بدا نتدایج تحريردات
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میانگین

پردیس علوم انسانی
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تل  .6آزمون تی مستر به منظور بررسی وجود تفاوت معنادار در مؤلفههای سازمان یادگيرنده برحسب پردیس فنی و علوم انسانی
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عموما دانشکده های مورد مطالع در زمينه چشم انداز
مشترک ،رهبری و تفکر سيستمی ضدعي
دچار ضع

عمد کدرده و

هایی هستند که برای بهبود آنهدا مدی تدوان

پيشنهادات زیر را ارائه داد:
چشم انداز دانشکده ها بایدد روشدن و شدفا
وحد االمکان با مشارکت و تعام

بدوده

بين مددیران ،اعضدای

هيأت علمی ،دانشجویان و کارمندان دانشدکده هدا و بدا
توس به گفتگو ،مذاکره و جلب تعهد همگدانی تعيدين و
تدوین شود.
مدیران دانشدکدها بایدد از مهدارت هدای رهبدری ،
مربيگری ،تيم سازی و مهارتهای فنی برخدوردار بدوده از
انترادات استربال کرده و در برابدر آنهدا حالدت تددافعی
نگيرند.
مدیران دانشکده ها مدی توانندد بدا تشدویق اعضدای
دانشکده ها به یادگيری از فعاليت های موفريت آميز دیگر
دانشگاه ها و سازمانها به خصوص دانشدگاه هدای معتبدر
خارجی در راه تحرق سازمان یادگيرنده کوشا باشند.
پيشنهاد می شدود اسدتفاده از الگوهدای سيسدتمی در
برنامه ریزی استراتهی

و برنامه های عملياتی سر لوحده

کار دانشکده ها قرار گيرد.
پيشنهاد می شود از ابزارهای شبيه سازی برای تشریح
و تبيين پدیده ها و مشکالت پدید آمده در دانشدکده هدا
استفاده شده و ریشه یابی مسائ و مشکالت به جای ح
مرطی آنها در دستور کار قرار گيرد.

33
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دیگر باید به این نکته اشاره کرد که پهوهشی در مدورد
جامعه مورد مطالعه صورت نگرفته است تا بتوان نتدایج
این پهوهش را با آن مرایسه کرد تنهدا بجدانی در سدال
( )1386در پایان نامه خود با عنوان «بررسی مرایسه ای
ميزان برخورداری از ویهگی های سازمان یادگيرندده در
دانشگاه تهران و تبریز» به ارزیابی ویهگیهای سدازمان
یادگيرنده از نظر پيتر سنگه (قابليتهای شخصی ،مددل
های ذهندی ،آرمدان مشدترک ،یدادگيری تيمدی ،تفکدر
سيستمی)در وضعيت موجود و وضدعيت مطلدوف هدر
دانشگاه و سپس مرایسه ویهگدیهدای مدذکور بدين دو
دانشگاه پرداخته است .نتدایج حاصد از ایدن تحريدق
بيانگر این نکته است در دانشگاه تهدران بدين وضدعيت
موجود و مطلوف مولفه های سازمان یادگيرنده تفداوت
معناداری وجود دارد .که حاکی از شکا بدين وضدع
موجود و وضع مطلوف این مولفه ها در دانشگاه تهدران
است .نکته ای که باید بدان اشاره کرد ایدن اسدت کده
شکا بين وضدعيت موجدود و مطلدوف مولفده هدای
سازمان یادگيرنده به قوت خدود بداقی اسدت و هندوز
فعاليت و برنامه ریزی خاصی از سوی مدیران و دسدت
اندر کاران دانشگاه تهران برای پرکردن شکا خود در
جهت رسيدن به وضعيت مطلدوف سدازمان یادگيرندده
صورت نگرفته است .به طور کلی یافته های رسته مردم
] ،[11صفاری] ،[13پرسکي ] [16و لدين] [17حداکی از
آن است که دانشگاه ها و موسسات آمدوزش عدالی در
امر ایجاد سازمان یاد گيرنده موفق عم نکرده و در این
راه با مشکالتی مواجه هستند .در این زمينه شفاعی][22
نيددز در پهوهشددی بدده بررسددی موانددع ایجدداد سددازمان
یادگيرنده پرداخته واین موانع را عبارتندد از :باورهدای
نادرست مدیران و کارکنان درباره قدرت مدیر و تمای
مدیران به حفظ قدرت ،محديط غيدر رقدابتی سدازمان،
ضع دانش مددیریتی مددیران و مبندا نبدودن علدم و
عرالنيت در تصميم گيری و تفکدر غيدر سيسدتمی مدی
داند .در نهایدت بدرای ترویدت مولفده هدای سدازمان
یادگيرنده می توان پيشنهادات زیر را ارائه داد .از نظدر
سنگه] [5موانع و چالشهای اوليه در سر راه حرکت بده
سمت یادگيرندگی سازمانی عبارتندد از :فرددان زمدان
کافی برای یادگيری ف-فرددان کمد و یداری در راه
توسعه نوآوری های تيم یادگيرنده ج -ناکافی بودن تعهد
نسبت به اهدا د-عدم تطدابق ميدان گفتدار و کدردار
مدیران.

پ شنهودهو روربرد
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دکتر سید محمد میرکمالی و همکاران

organization.” Human Resource Management
34(2): 299-311.
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